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Capbussa’t en el mar

d’activitats d’aquest estiu!
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2018, un
Estiu Genial!
L’ESTIU GENIAL
és el casal d’estiu
municipal
d’Arenys de Mar.

Aquest gran casal
s’organitza en casals
temàtics per a que
cada infant pugui realitzar
unes activitats més
adequades als seus
gustos i preferències.
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A Arenys de Mar,
Estius genials!
Un any més per aquest temps l’Ajuntament d’Arenys
de Mar us facilita en forma de llibret el programa
d’activitats d’estiu, així com aquelles organitzades
pels clubs esportius de la vila.
Des de l’Ajuntament s’ha tingut cura que l’oferta fos
molt variada per donar resposta a les diverses
sensibilitats i gustos dels nostres infants.  Propostes
per aprendre divertint-se, per conviure, jugar i fer
salut.
Després d’11 edicions de l’Estiu Genial, aquesta
en serà una plena de magnífics casals, que com
cada any servirà perquè els  participants puguin
gaudir de nombroses activitats i experiències i així
acompleixin un any més les expectatives dels nostres
infants i de les famílies arenyenques.
I no voldria deixar passar l’oportunitat d’agrair a les
regidories d’Infància i Joventut i d’Esports
l’organització i la coordinació que han dut a terme
tots aquests anys perquè, un estiu més, puguem
disposar d’una oferta de casals excel·lents.
Per tant, com cada any, a Arenys de Mar, estius
genials!

Carles Sala Parra
Regidor d’Infància i Joventut
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Participants: Infants de 2 i 3 anys, nascuts el
2015
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: De 9 a 13 h
Quinzenes: 3a quinzena: del 27 d’agost al 7 de
setembre
Places: 15 infants per la quinzena
Preu: 65€/quinzena

És el primer casal d’Estiu Genial que un infant
pot viure, doncs està destinat a nens i nenes de
dos i tres anys. Es fan les primeres activitats
típiques d’un casal d’estiu com gimcanes, jocs
de pistes o jocs d’aigua, adaptades a la seva
primerenca edat.

En aquest casal la proporció de monitors és més
elevada doncs cal ajudar als infants amb
l’adquisició de la seva autonomia.

(*) És requisit indispensable que els participants hagin
estat escolaritzats en alguna escola bressol

Casal menut
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Participants: Infants nascuts el 2012, 2013 i
2014
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: De 9 a 13 h
Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol  (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
Places: 60 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Pels nens i nenes d’entre 3 i 6 anys, aquest és el
seu casal. Un casal que combina les activitats
pre-esportives, les de joc dirigit com les
gimcanes i  grans jocs, i les activitats de tallers
ben diversos com dansa, cuina o pintura, entre
altres.

En aquest casal es formen els grups de
referència per edats, però també es realitzen
moltes activitats intergrupals i puntualment també
amb els altres casals.

Casal petit
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Participants: Infants nascuts del 2009 al 2011
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila
Horari: De 9 a 13 h
Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol  (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
Places: 20 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Si el que t’agrada és pintar, dibuixar, modelar,
retallar, enganxar... aquest és el teu casal. El Casal
Art vol desenvolupar la part més artística dels
seus participants i experimentar amb una gran
varietat de tècniques plàstiques.

Cada dia es comença amb una estona de taller
de dibuix on s’aprenen i es practiquen diferents
estils i utilitzant materials diversos. El pinzell serà
una de les eines més emprades aquest estiu!

Casal Artxics
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Participants: Infants nascuts del 2006 al 2008
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila
Horari: De 9 a 13 h
Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol  (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
Places: 20 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Qualsevol somni el podem ben acolorir en aquest
casal, dibuixar un final sorprenent i enganxar-hi
papers de colors per fer-lo encara més
sorprenent. Si ho podem imaginar, junts ho
podem pintar.

Retallar, cosir, modelar, crear,... qualsevol cosa
ens servirà per transformar les emocions en art.

Casal Big-@art
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Participants: Infants nascuts del 2008 al 2011
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
esportives de la vila
Horari: De 9 a 13 h
Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol  (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
Places: 20 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

El casal dinàmic ofereix la possibilitat de practicar
tot tipus d’activitats esportives d’equip (bàsquet,
futbol, hoquei, atletisme, voleibol, handbol...),
esports individuals, esports d’aventura, jocs
d’orientació...

També es realitzaran esports cooperatius i altres
activitats  lúdiques com gimcanes, jocs i tallers.

Casal  Dinàmic
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Participants: Infants nascuts del 2006 al 2009
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila.
Horari: De 9 a 13 h
Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol  (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
Places: 20 infants per cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

En aquest casal els nens i les nenes aprendran a
fer ràdio, televisió i cinema d’una forma divertida
tot realitzant diversos tallers i activitats
relacionades amb els mitjans audiovisuals com
un videoclip, un magazine televisiu,
curtmetratges o el seu propi programa de ràdio.

Un casal pensat sobretot per a nens i nenes
inquiets amb ganes de crear un munt de
projectes i sobretot passar una bona estona!!

Casal  Claqueta
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Participants: Infants nascuts del 2008 al 2011
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila
Horari: De 9 a 13 h
Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
Places: 40 infants per cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Aquest estiu els petits cuiners portaran al plat
alguns dels menjars més típics de la cuina
marroquí, mexicana, americana, xinesa, etc.

Seguirem combinant els jocs i la platja, amb
tallers de cuina, de pastisseria i les receptes
culinàries més sanes i divertides. I no deixarem
de fer la ja esperada Paradeta, per a que tothom
pugui tastar les nostres delícies.

*Aquest casal només està disponible una quinzena per
infant.

Casal Minixef
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Participants: Infants nascuts del 2005 al 2007
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila
Horari: De 9 a 13 h
Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol  (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
Places: 20 infants per cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Està destinat a nois i noies que vulguin passar un
estiu entre amics tot vivint experiències
divertides i engrescadores. És un casal
participatiu on ells seran els protagonistes,
podran proposar i triar aquelles activitats
lúdiques i esportives que més els hi vingui de
gust fer.

Entre tots  escolliran el projecte a fer cada
quinzena com per exemple: Ciència divertida,
Bricolatge reciclat, Exploradors de l’entorn, etc.

Casal  XL
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Participants: Infants nascuts del 2006 al 2014
Lloc: Edifici Xifré i Escola Joan Maragall
Torns i horari: De 9 a 13 h
3a Quinzena: del 27 d’agost al 7 de setembre
Places: 50 infants
Preu: 65€/quinzena

Quan iniciem el Casal de la tercera quinzena
voldrà dir que estarem a punt d’acomiadar-nos
d’aquest Estiu Genial! Però abans, per començar
l’escola amb molta força, procurarem viure els
últims dies de la millor manera: fent tots junts una
pila d’activitats divertides com jocs, gimcanes,
jocs d’aigua, sortides, esports, tallers, cançons,
festes... que ens deixaran un bon regust a Estiu
Genial!

Casal 3a  quinzena
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Aquest estiu el servei de menjador combinarà dues
modalitats, el servei de carmanyola i el servei de
càtering. Poden fer ús del servei de menjador tots els
participants als casals. Aquest servei es pot utilitzar de
forma permanent (durant tota la quinzena) o bé en dies
esporàdics.

Opció A: Menjador de carmanyola
En la modalitat de carmanyola els usuaris es porten el
dinar de casa i els monitors l’escalfen quan arriba el
moment. Aquesta modalitat permet als infants menjar al
seu gust i és un estalvi econòmic per les famílies.
Preus: Per quinzena: 30€. Dia esporàdic: 3,5€

Opció B: Menjador de càtering
La modalitat de càtering com el seu nom indica,
ofereix un menú equilibrat i variat, cuinat per una
empresa del sector.
Preu: Per quinzena: 70€. Dia esporàdic: 7,5€
Lloc: Escola Joan Maragall

Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
- 3a del 27 d’agost al 7 de setembre
Horari: de 13 a 15 h
Places: 50 infants per a cada quinzena

IMPORTANT: aquest servei s’oferirà només si hi ha un
mínim de 10 nens inscrits.

Ser  vei  de menjador
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Els serveis d’acollida són un recurs per aquelles
famílies que per motius de conciliació laboral els hi és
impossible portar els infants al Casal a les nou del matí
o bé recollir-los al migdia o a la tarda.
Durant les acollides, els nens i nenes passaran una esto-
na agradable tot fent activitats tranquil·les, com pintar,
llegir, fer racons... A l’acollida del matí els nens també
podran aprofitar per esmorzar.
Aquest servei es pot utilitzar de forma permanent (durant
tota la quinzena) o també en dies esporàdics.

Les diferents modalitats són:
Matí: de 7.45 a 9 h. Migdia: de 13 a 14 h. Tarda: de 15 a 16 h
Lloc: Escola Joan Maragall
Quinzenes:
- 1a del 2 al 13 de juliol  (*9 de juliol: festiu local)
- 2a del 16 al 27 de juliol
- 3a del 27 d’agost al 7 de setembre
Places: 30 infants per a cada quinzena

Preu fixos per quinzena: Acollida de 7.45 a 9 h – 30€.
Acollida de 7.45 a 9 h i de 13 a 14 h – 45€. Acollida de
7.45 a 9 h i de 15 a 16 h – 45€.
Acollida de 13 a 14 h – 25€. Acollida de 15 a 16 h – 25€.
Acollida de 13 a 14 h i de 15 a 16 h – 40€
Dia esporàdic: Acollida de 7.45 a 9 h – 3,5€. Acollida de
7.45 a 9 h i de 13 a 14 h – 5€. Acollida de 7.45 a 9 h i de
15 a 16 h – 5€. Acollida de 13 a 14 h – 3€. Acollida de 15
a 16 h – 3€. Acollida de 13 a 14 h i de 15 a 16 h – 4,5€.

IMPORTANT: aquest servei s’oferirà només si hi ha un
mínim de nens inscrits.

Servei d’acollida
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Aclariments:  L’organització es reserva el dret de
modificar qualsevol data de les activitats per
causes justificades. Així com, anul·lar alguna de les
activitats si no s’arriba al mínim de participants.

Dates importants:

Inscripcions:
Del 14 al 18 de maig.

Reunió de pares:
18 de juny a les 19.30 h al CC Calisay (amb servei de
ludoteca)

Els infants amb NEE justif icades podran optar a la
figura del vetllador prèvia valoració aportant informe
diagnòstic i  resolució de discapacitat.

La comunicació dels beneficiar is es farà per
comunicació telefònica a les persones interessades
el 25 de maig. Places limitades.

Inscripcions:

Del 14 al 18 de maig podeu omplir el formulari a la
pàgina web de l ’Ajuntament d’Arenys de Mar
www.arenysdemar.cat i dins del mateix període portar
la documentació a l ’Oficina d’Atenció al Ciutadà de

Festa de cloenda
«2018, un estiu genial»
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Dia: 2 de setembre · Horari: A partir de les 6 de la tarda



17

In
fo

rm
ac

io
ns

 im
po

rt
an

ts

Cal portar:

· Inscripció impresa del web degudament omplerta
i firmada (són tres firmes)
· Fotocòpia de la targeta sanitària nen/a
· Fotocòpia DNI del pare, mare, tutor/a
· Resguard de pagament
· Fotocòpia del document acreditatiu del
descompte (família
· monoparental o família nombrosa)

l ’Ajuntament d’Arenys de Mar (Riera Bisbe Pol,  8.
Planta baixa) .  També es podrà adjuntar la
documentació necessària via instància telemàtica a
través del portal de tràmits i gestions de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar.  S’acceptaran aquel les instàncies
telemàtiques entrades entre el dilluns 14 a les 00.00
h fins al divendres 18 a les 23.59 h.

Es posa a disposició de la ciutadania la sala i  els
ordinadors de l ’Espai Jove per poder real i tzar les
inscripcions durant la setmana d’ inscripcions en
horari d’11 a 14 h.

Assignació i confirmació de places:
La confirmació de les places al  casal d’est iu
municipal es farà via correu electrònic.  És aquest
correu de confirmació que el que donarà per
adjudicada la plaça de l ’ infant.

L’Ajuntament no pot garantir que la plaça que s’atorgui
respongui a la petició inicial  del formulari
d ’ inscr ipc ió .
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Menut
Petit
Artxics
Big-@rt
Dinàmic
Claqueta
Minixef
Casal XL
3a Quinzena
Menjador
Acollida

Del 2/07 al 13/07
1a quinzena

Del 16/07 al 27/07
2a quinzena

Del 27/08 al 07/09
3a quinzena



















Taula resum dels casals

Més informació a la Regidoria d’Infància i Joventut del CC Calisay,
a joventut@arenysdemar.cat o al tel. 93 795 95 02.










Relació d’anys de naixement i els casals
P2 ........................... 2015
P3 ........................... 2014
P4 ........................... 2013
P5 ........................... 2012

1r ............................ 2011
2n ........................... 2010
3r ............................ 2009
4t ............................ 2008

5 è .......................... 2007
6 è .......................... 2006
1rESO ................. 2005



 

Menut
Petit
Art xics
Big-@rt
Dinàmic
Claqueta
Minixef
Casal XL
3a Quinzena

Del 3/07 al 14/07
1a quinzena (220)

Del 17/07 al 28/07
2a quinzena (220)

Del 28/08 al 08/09
3a quinzena (65)

Distribució de places

60
20
20
40
20
40
20

60
20
20
40
20
40
20

15

50
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Altres casals i

activitats
esportives
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Organitza: Associació Activa’t, lleure i diversió
Dies: Del 2 al 6 de juliol
Lloc: Alberg Costa Brava de Llançà
Descripció: Sortida de 4 dies adreçada a adolescents
de 1r a 4t d’ESO.

La reunió informativa de pares es va fer el 25 d’abril a la
Sala Noble del Calisay.

Per a inscripcions i més informació: Us podeu adreçar
a: activatlleurediversio@arenyautes.cat

Activa’t
Sortida activa’t Joves
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Organitza: Associació El Roure acompanyament de
referència per adolescents i joves
Lloc: Espai Jove d’Arenys de Mar
Durada: Del  25 de juny al 13 de juliol
Dies: dilluns, dimecres i divendres
10 a 14 h
Participants:  Adolescents i joves nascuts del 2004 al
2000
Places: mínim 8, màx 30

Inscripcions:
Lloc: Espai jove del Calisay
Dies: Tots els dijous entre el 15 de maig i el 20 de juny.
Horari: de 18 a 20 h
Preu activitat: 65€ setmana / les tres setmanes: 180€
Per més informació:
Tel. 635889411 o elroure@associacioelroure.org

Activitat dirigida a tots aquells joves que vulguin iniciar-
se i professionalitzar-se en la pràctica de la música, a
través de la percussió, la guitarra i la veu.

Combinarem les activitats musicals amb la interpretació,
l’expressió corporal i les habilitats socials.

Si ets un jove apassionat per la música i les arts
escèniques, aquest és el teu espai.

Activats artístiques
per a adolescents i joves
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Casal esportiu futbol
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Organitza: Club Futbol Arenys de Mar
Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll
Durada: del 25 al 29 de juny i del 3 al 7 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13h
Places: mínim 10 i màxim 48

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficina del  Club de Futbol Arenys de Mar (Camp Municipal
d’Esports Bernat Coll)

Preu activitat: Consultar amb l’entitat.

Casal esportiu +Quefutbol
Organitza: Club Futbol Arenys de Mar
Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll
Durada: del 2 al 27 de juliol (per setmanes)
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13h
Participants: de 4 a 8 anys i de 8 a 12 anys
Places: màxim 24 places per grup

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficina del Club de Futbol Arenys de Mar (Camp Municipal
d’Esports Bernat Coll)

Preu activitat:  Consultar amb l’entitat.
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Casal Futbol Sinera United
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Organitza: Associació Sinera United
Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll
Durada: del 25 de juny al 27 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13.30h (acollida de 8h a 9h)
Participants: de 4 a 15 anys
Places: mínim 20 i màxim 100

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficina de l’Associació (Camp Municipal d’Esports)
Dies: Del 21 al 25 de maig
Horari: de 17h a 19h

Preu activitat: 150€ (5 setmanes). 40€ per setmana
Per a més informació:  Tel. 650 29 44 59

Organitza: Associació Sinera United
Lloc: Espais Esportius de l’Escola Sinera
Durada: del 25 de juny al 31 d’agost
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13.30h. Acollida de 8h a 9h
Participants: de 3 a 16 anys
Places: mínim 20 i màxim 120

INSCRIPCIONS:
Lloc: AMPA Escola Sinera
Dies: del 28 de maig a l’1 de juny
Horari: de 16h a 19h

Preu activitat:  Juliol (tot el mes): 200€.  1 setmana juliol:
50€. Agost (tot el mes): 140€. 1 setmana agost: 35€
Per a més informació:  Tel. 650 29 44 59

Casal esportiu Viu l’Estiu
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Tecnificació de vòlei platja
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Organitza: Club Vòlei Platja Arenys
Lloc: Platja Picòrdia
Durada: Juliol i agost
Dies: Dilluns i dimecres. Dimarts i dijous
Horari: de 17h a 20h
Participants: De 13 a 18 anys (dilluns i dimecres) i de 7
a 12 anys (dimarts i dijous)
Places: mínim 25 i màxim 75

INSCRIPCIONS:
Lloc:  Sala de reunions (Complex Esportiu Municipal).
Dies:  Dil luns 4 i divendres 8 de juny
Horari: de 18h a 20h

Preu activitat: 60€ els dos mesos. 55€ família nombrosa

Tecnificació de voleibol
Organitz a: Club Voleibol Arenys
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
Durada: Del 5 al 28 de juny
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17h a 20h
Participants: de 10 a 16 anys
Places: mínim 5 i màxim 25

INSCRIPCIONS:
Lloc: facebook entitat i a la Oficina del Club Voleibol Arenys
(Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus).
Dies:  Tots els dimarts i dijous d’abril i  f ins al 25 de maig
Horari: de 18h a 20h

Preu activitat:  20€
Per a més informació:  Tel. 650 18 79 43
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Casal d’estiu
voleibol Arenys
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Organitza: Club Voleibol Arenys
Lloc: complex esportiu municipal Fondo de les Creus
i espais Esportius de la Platja Picòrdia (1ª platja)
Durada: Del 25 de juny al 27 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13h
Participants: de 8 a 16 anys
Places: mínim 5, màxim 24

INSCRIPCIONS:
Lloc:  Pàgina web de l’entitat i a la Oficina del  Club Voleibol
Arenys (Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus)
Dies:  Tots els dimarts i dijous d’abril i  maig
Horari: de 18h a 20h

Preu activitat:
Tot el mes: 200€
Per setmana: 50€

Per a més informació:  Tel. 680 73 34 05
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Campus Reno Hoquei Patins
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Organitza: Club Hoquei Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
i altres instal·lacions esportives municipals.
Durada:  Del 24 al 30 de juny i de l’1  al 7 de juliol
Dies: de diumenge a dissabte
Horari: de 9h a 19h
Participants: de 10 a 17 anys
Places: màxim 60

INSCRIPCIONS: Lloc: www.hockeyreno.com

Preu activitat:  425€
Dos germans: 790€
Per a més informació: www.hockeyreno.com
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Iniciació al patinatge artístic

Casal Esportiu de patinatge artístic
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Organitza: Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
Durada: del 3 al 31 de juliol
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17h a 18h
Participants: a partir de 4 anys

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficines del Club (Complex Esportiu Fondo de les Creus)
Dies:  A partir del 10 de maig
Horari: De 19h a 22h

Preu activitat: Consultar amb l’entitat.
Per a més informació: Tel.  638 43 61 32

Organitza: Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
i altres instal·lacions esportives municipals.
Durada: del 25 de juny al 31 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13h
Participants: a partir de 4 anys
Places: mínim 30

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficines del Club (Complex Esportiu Fondo de les Creus)
Dies: A partir del 10 de maig
Horari: de 19h a 22h

Preu activitat: Consultar amb l’entitat.
Per a més informació: Tel. 638 43 61 32

Aprèn a patinar



28

En
tit

at
s 

es
po

rt
iv

es

Casal de Vela
i Casal de mar
Organitza: Club Nàutic d’Arenys de Mar
Lloc: Club Nàutic d’Arenys de Mar
Durada: Del 25 de juny al 7 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari:
- Horari A: de 9h a 17h (dinar inclòs)
- Horari B: de 9h a 13.30h (sense dinar)
Participants:
- Casal de mar: de 4 a 6 anys
- Campus de vela: A partir de 7 anys

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficines Club Nàutic d’Arenys de Mar
Dies: Fins al 31 de maig, 10% de descompte pels arenyencs!

Preu activitat:
- Horari A: 205€ / 188€ Soci.
- Horari B: 135€ / 119€ Soci
- Dinar addicional: 8€

Per a més informació:
- Tel. 93 792 16 00
- Oficines del Club Nàutic d’Arenys de Mar
- www.cnarenys.com
- E-mail: casal@cnarenys.com
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Campus esportiu estiu
Organitza: UEsports Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
i altres instal·lacions esportives municipals.
Durada: del 25 de juny al 31 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: De 8h a 17h
Participants: de 3 a 15 anys (nascuts entre el 2014 i el
2003)
Places: mínim 40

INSCRIPCIONS:
Lloc: Recepció Uesports del Complex Esportiu Municipal
Fondo de les Creus
Dies: del 2 de maig al 17 de juny
Horari: Obertura de la instal· lació

Preu activitat:  Consultar amb l’entitat.

Per a més informació:
Tel. 93 792 42 24
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Organitza: UEsports Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
i altres instal·lacions esportives municipals.
Durada: del 25 de juny al 31 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: De 16h a 20h
Participants: A partir de 4 mesos
 

INSCRIPCIONS:
Lloc: Recepció Uesports del Complex Esportiu Municipal
Fondo de les Creus
Dies:  del 2 de maig al 17 de juny                                                
Horari: Obertura de la instal· lació

 
Preu activitat: 
Consultar amb l’entitat.
 
Per a més informació: 
Tel. 93 792 42 24

Cursos intensius
de natació
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Entitats col·laboradores

FLOC Educació, Lleure i Festes
Associació Activa’t Lleure i Diversió

Associació El Roure
Associació Sinera United

Club de Futbol Arenys de Mar
Club Voleibol Arenys

Club Vòlei Platja Arenys
Club Patinatge Artístic Arenys de Mar

Club Hoquei Arenys de Mar
Club Nàutic Arenys de Mar

Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)

Més informació a

www.arenysdemar.cat


